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УДК 81-23=111:378 (073) 

 

 

       Програма співбесіди для студентів, які поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання за спеціальностями 
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спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 
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Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька  
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Розділ 1 

                 Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться, 

вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання на 2 курс 

освітнього ступеня «Бакалавр»  факультету іноземних мов за спеціальностями  014 

Середня освіта, спеціалізацією 014.02 Мова і література (німецька), 035 Філологія,  

спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – 

німецька. 

 

1.1. Цілі та завдання  

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться на 2 курс повинні володіти 

уміннями та навичками чотирьох видів іншомовної мовленнєвої діяльності: аудіювання, 

говоріння, читання та письма для здійснення іншомовного спілкування в типових 

життєвих ситуаціях, умінням застосування знань та навичок на практиці (відповіді на 

запитання, переказ прочитаного тексту, висловлення власної думки на задану тему, 

надання оцінки подіям чи фактам, переклад з рідної мови на німецьку та навпаки, 

постановка питань усіх типів до текстів, ситуацій, малюнків, правильне орфографічне 

написання лексичних одиниць активного словника, написання творів за запропонованими 

темами), розуміти та продукувати іншомовний вислів відповідно до умов мовленнєвої 

комунікації. 

 

1.2. Зміст та структура співбесіди з німецької мови як основної іноземної мови 

Перелік тем для співбесіди 

• з граматики німецької мови 

1. Іменник. Загальна характеристика іменника. Категорія відмінку. Відмінювання    

іменників. 

2. Прикметник. Загальна характеристика. Узгодження іменника та прикметника. 

Відмінювання прикметників. 

3. Загальна характеристика дієслова. Дієвідмінювання дієслів активного стану  у 

теперішньому часі. 

4. Відмінювання та вживання питальних займенників. 

5.  Відмінювання та вживання вказівних займенників. 

6.  Відмінювання та вживання присвійних займенників. 

7.  Відмінювання та вживання означених займенників. 

8.  Вживання та відмінювання кількісних числівників.  

9.  Відмінювання та вживання порядкових числівників. 

10.  Дієвідмінювання дієслів стягненої форми у теперішньому часі. 

11.  Відмінювання прикметників. 

12.  Вживання неозначених займенників. 

13.  Ступені порівняння прикметників.  

14.  Наказовий спосіб дієслів. 

 

•  з усного мовлення 

1. Знайомство. 

2. Навчання. 

3. Родина. 

4. Тіло людини.  

5. Одяг. 

6. Мій робочий день. 

7. Мій друг. 

8. Пори року. 

9. Німеччина. 
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10. Мій будинок. 

Абітурієнт має також володіти лексикою та вміти відповісти на питання за 

зазначеними темами. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

 

1. Питання з граматики німецької мови. 

2. Усна бесіда за запропонованою темою. 
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Розділ 2 

          

                Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться для 

навчання на 3 курс освітнього ступеня «Бакалавр» факультету іноземних мов за 

спеціальностями 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.02 Мова і література 

(німецька), 035 Філологія,  спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька. 

2.1. Цілі та завдання  

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться на 3 курс повинні володіти 

базовими знаннями з граматики німецької мови, вміти розпізнавати та застосовувати на 

практиці граматичні структури в усному (відповіді на запитання, переказ прочитаного 

тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки подіям чи фактам) та в 

письмовому мовленні (переклад з рідної мови на німецьку та навпаки, постановка питань 

усіх типів до текстів, ситуацій, малюнків, правильне орфографічне написання лексичних 

одиниць активного словника, написання творів за запропонованими темами), розуміти та 

продукувати іншомовний вислів відповідно до умов мовної комунікації, вміти достатньо 

вільно говорити на мові, що вивчається, володіти мовою в усіх видах мовленнєвої 

діяльності. 

 

2.2. Зміст та структура співбесіди з німецької мови як основної іноземної мови 

Перелік тем для співбесіди 

•  з граматики німецької мови 

1.Умовний спосіб дієслів. 

2.Дієприкметник. 

3.Імперфект 

4.Перфект. 

5.Передминулий час. 

6.Пасивний стан. 

7.Наказовий спосіб дієслів. 

8.Майбутній  час. 

•  з усного мовлення 

1. Їжа, приготування їжі. 

2. Міста. 

3. На пошті. 

4. Лист другу. 

6. Медичне забезпечення. 

7. Моє село (місто). 

8. Офіційний візит. Переговори. 

10. Професії 

•  теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Філологія як наука. Предмет та об’єкт дослідження. Цілі та завдання філології. 

2. Загальні відомості про мову.  

3. Мова як засіб спілкування. Зв’язок мови та мислення. 

4. Поняття про діалект. Різниця між діалектом та мовою. 

5. Філологи сучасності.  

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Усна бесіда за запропонованою граматичною темою. 

2. Усна бесіда за запропонованою розмовною темою. 

         3. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку питань). 
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Розділ 3 

          

               Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться для 

навчання на 4 курс освітнього ступеня «Бакалавр» факультету іноземних мов за 

спеціальностями 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.02 Мова і література 

(німецька), 035 Філологія,  спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – німецька. 

 

3.1. Цілі та завдання  

 

Абітурієнти, що поновлюються або переводяться на 4 курс повинні володіти 

базовими знаннями з синтаксису німецької мови, вміти розпізнавати та застосовувати на 

практиці граматичні структури в усному (відповіді на запитання, переказ прочитаного 

тексту, висловлення власної думки на задану тему, надання оцінки подіям чи фактам) та в 

письмовому мовленні (переклад з рідної мови на німецьку та навпаки, постановка питань 

усіх типів до текстів, ситуацій, малюнків, правильне орфографічне написання лексичних 

одиниць активного словника, написання творів за запропонованими темами), розуміти та 

продукувати іншомовне висловлювання відповідно до умов мовленнєвої комунікації, 

вміти досить вільно говорити на мові, що вивчається, володіти мовою в усіх видах 

мовленнєвої діяльності. 

 

3.2. Зміст та структура співбесіди з німецької мови як основної іноземної мови 

Перелік тем для співбесіди 

•  з синтаксису німецької мови 

1.Структура мови. Складне синтаксичне ціле. 

2. Речення. Види речень. 

3. Просте та складне речення. 

4. Лексичне ціле. Групи слів у реченні. Види. 

5. Лексичне ціле іменного типу. Відокремлені члени речення. 

6. Головні члени речення. Підмет. Присудок. 

7. Види присудка. Простий та складний присудок. 

8. Другорядні члени речення. 

9. Означення. Види означень. 

10. Додаток. Прямий та непрямий додаток.  

11. Перехідні та неперехідні дієслова. 

12. Складне речення. Будова складного речення. 

13. Сполучниковий і безсполучниковий зв’язок у складному реченні. 

14. Сполучникове складне речення. Складносурядне речення. 

15. Складнопідрядне речення. 

 

•  з усного мовлення 

Тема 1. Довкілля. 

Тема 2. Безпечне споживання. 

Тема 3. Здоров’я споживача. 

Тема 4. Відповідальні споживачі. 

Тема 5. Шкідливі звички. 

Тема 6. Надмірна вага – ворог сучасної людини. 

Тема 7. Сучасна жінка. 

Тема 8. Екотуризм. 
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•  теоретичні питання для співбесіди (з циклу лекційних дисциплін) 

1. Предмет вивчення германістики.  

2. Зв'язки германістики з  іншими гуманітарними науками.  

3. Порівняльно-історичний метод.  

4.Гіпотези виділення окремих груп індоєвропейських мов. 

5.Характеристика індоєвропейської прамови. Мови "кентум"  та "сатем".  

6.Історичні відомості про давніх германців: джерела свідоцтв про давніх германців; 

класифікація давньогерманських племен;"велике переселення народів"; заснування 

варварських держав; держава Карла Великого; епоха викінгів.  

7.Історичний розвиток та становлення германських мов: західногерманські мови; 

східногерманські мови; північногерманські мови; види германської  писемності. 
8. Предмет теоретичної фонетики. Її місце серед інших філологічних дисциплін.   

9. Німецькій вокалізм. 

10. Німецькій консонантизм, норма вимови. 

11.Інтонація у німецькій мові. 

12. Фонема. 

13. Звук. 

14.  Слог. 

15.  Наголос у слові. 

16. Формування слуховимовних навичок. Основна мета навчання фонетики в середній 

школі. Основні етапи формування слуховимовних навичок. Основні типи та види вправ 

для формування фонетичних навичок. 

17. Формування лексичних навичок. Характеристика лексичних навичок у продуктивних 

та рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Активний та пасивний лексичний мінімум. 

Потенціальний словниковий запас учнів. Етапи формування лексичних навичок. Вправи 

для формування лексичних навичок. 

18.Формування граматичних навичок. Характеристика граматичних навичок у 

продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Етапи формування 

граматичних навичок. Типи і види вправ. 

19. Формування вмінь аудіювання. Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та як 

вміння. Механізми аудіювання. Труднощі аудіювання. Основні етапи формування вмінь 

аудіювання. Система вправ для навчання аудіювання в середній школі. Вимоги до текстів 

для навчання аудіювання. 

20. Формування вмінь діалогічного мовлення. Говоріння як вид мовленнєвої діяльності та 

як вміння. Механізми говоріння. Психологічні особливості діалогічної форми мовлення. 

Етапи формування вмінь діалогічного мовлення. Система вправ для навчання діалогу. 

Формування вмінь монологічного мовлення. Суть і характеристика монологічного 

мовлення. Одиниця навчання монологу. Основні типи монологічних висловлювань. Мовні 

особливості монологічного мовлення. Етапи навчання монологічного мовлення. Система 

вправ для навчання монологу. 

21. Формування вмінь читання. Формування навичок техніки читання. Читання як вид 

мовленнєвої діяльності і як уміння. Види читання, різні підходи до їх класифікації. 

Система вправ для навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. 

22. Формування вмінь письма. Формування навичок техніки письма. Письмо як вид 

мовленнєвої діяльності та як вміння. Система вправ для навчання письма. Особливості 

навчання письма на різних ступенях. 

23. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови. Форми занять 

з іноземної мови: урок, домашня робота, лабораторні заняття, факультативні заняття, 

позакласна та позашкільна робота з іноземної мови. Вимоги до сучасного уроку. 

Структура уроку. Функції вчителя на уроці. 
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24. Планування у навчанні іноземних мов на різних ступенях. Типи і види планів: 

календарний, тематичний, поурочний. Структура планів. Компоненти та етапи плану 

уроку. Особливості планування в різних типах навчальних закладів. 

25. Контроль у навчанні на різних ступенях. Види контролю: поточний, тематичний, 

підсумковий; об’єктивний, суб’єктивний. Форми контролю. Використання технічних 

засобів навчання у процесі контролю. Тестовий контроль у навчанні. Види тестів. 

26. Особливості навчання іноземних мов на різних ступенях. Початковий ступінь та його 

загальна характеристика. Вікові особливості школярів. Форми та прийоми навчання. Роль 

ігрових прийомів. Середній ступінь навчання. Організація навчання, форми та прийоми 

роботи на середньому ступені. Роль самостійної роботи у процесі оволодіння іноземною 

мовою. Старший ступінь навчання. Особливості навчання, форми та прийоми роботи.  

27.Позакласна робота з іноземної мови. Роль позакласної роботи у підвіщенні мотивації 

до вивчення іноземної мови. Види і форми позакласної роботи на різних ступенях 

навчання, її завдання та зміст. 

28. Індивідуалізація процесу формування німецькомовної комунікативної компетенції 

учнів. Психологічна структура індивідуальності і види індивідуалізації. Шляхи вивчення 

індивідуально-психологічних особливостей учнів. 

29. Методика організації самостійної роботи учнів. Основні вимоги до самостійної роботи. 

Засоби реалізації самостійної роботи. Проектна робота як спосіб організації самостійної 

роботи учнів з іноземної мови. Мовний портфель учня як засіб реалізації самостійної 

роботи учнів. Автономне вивчення іноземної мови. 

30. Інтенсивне навчання іноземної мови. Принципи методу активізації можливостей 

особистості та колективу. Етапи навчання за методом активізації. Визначальні риси вправ 

в інтенсивному навчанні. Характерні прийоми і способи організації вправ. 

 

   

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Усна бесіда за запропонованою граматичною темою. 

2. Усна бесіда за запропонованою розмовною темою. 

         3. Питання з циклу лекційних дисциплін (на вибір викладача з переліку питань). 
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Розділ 4 

                Програма співбесіди для абітурієнтів, які поновлюються або переводяться для 

навчання на факультет іноземних мов за спеціальностями 014 Середня освіта, 

спеціалізацією 014.02 Мова і література (німецька), 035 Філологія,  спеціалізацією 

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька 

освітнього ступеня «Магістр» 

 

4.1. Цілі та завдання  

 

Програма співбесіди з німецької мови для абітурієнтів, які  поновлюються або 

переводяться на освітній рівень «Магістр», характеризується комунікативною та 

професійною спрямованістю, поєднанням усіх аспектів викладання мови (граматика, 

практика усного та писемного мовлення, аналітичне читання, суспільно-політична 

термінологія, сучасна ділова мова), абітурієнт, який переводиться або поновлюється на 

освітній рівень «Магістр» повинен володіти знаннями, вміннями та навичками з німецької 

мови у такому обсязі: 

- вести бесіду з екзаменатором за однією з запропонованих лексичних тем, 

використовуючи відповідну лексику, адекватні граматичні структури; 

- робити переказ та реферування німецькою мовою публіцистичних текстів; 

- робити лінгвостилістичний аналіз неадаптованого художнього тексту; 

- володіти термінологією ділового спілкування сучасної німецької мови, уміти 

укладати та оформлювати офіційні документи німецькою мовою. 

 
4.2. Зміст та структура співбесіди з німецької мови як основної іноземної мови.  

 

Практика усного та писемного мовлення 

 

Теми для співбесіди: 

 

1. Schulpraktikum. Eindrücke und Erlebnisse. 

2. Soziale Hintergründe der Familienverhältnisse am Beispiele des Romans von  

H. Böll „Und sagte kein einziges Wort “. 

3. Gipfeltreffen und ihre Rolle bei dem Ausbau der internationalen Beziehungen in 

verschiedenen Bereichen. 

4. Die Schulen in Deutschland und in der Ukraine. Schulausbildung. 

5. Die deutschsprachigen Künstler.  

6. Die Schilderung des kargen Alltags im Roman von H. Böll „Und sagte kein einziges Wort“. 

7. Die Vorstellung von der ukrainischen Schule der Zukunft. 

8. Die Bedeutung der Kunst im Leben der Menschen. 

9. Ihr zukünftiger Beruf. Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

10. Die Rolle von Albrecht Dürer für die Entwicklung der Weltkunst.  

11. Die Hauptregeln im „Umgang mit dem Chef“ und im „Umgang mit den Kollegen“.  

12. Die Auseinandersetzungen zwischen den handelnden Personen im Roman von H. Böll „Und 

sagte kein einziges Wort“. 

13. Tipps und Tricks für erfolgreiches Vorstellungsgespräch. Welche Fehler muss man 

vermeiden? 

14. Das außenpolitische Handeln der Europäischen Union. 

15. Der Weg zum Beruf.  

16. Die Europäische Union und ihre neuen Beitrittskandidaten. 

17. Die Hauptkriterien im Beruf. Was ist am wichtigsten? Motivierende und demotivierende 

Faktoren in der Arbeit. 

18. Die Geschichte der Kunstrichtungen. 

19. Vielseitige Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. 
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20. Die Hauptregeln bei einem Vorstellungsgespräch. 

 

Питання з циклу лекційних дисциплін 

 

11..  Німецька граматика. Історичний огляд. 

2. Предмет і задачі теоретичної граматики: граматична будова мови, зв'язок граматики з 

іншими науками. 

33..  Основні поняття граматичної науки. Граматичне значення і граматична форма. 

 Граматична категорія. 

44..  Засоби формотворення. Зовнішні синтетичні засоби. Внутрішні синтетичні засоби. 

Аналітичні засоби. Суплетивні форми 

5. Частини мови. Загальні відомості.  Класифікація частин мови. Суперечливі питання цих 

класифікацій. Автосемантичні і синсемантичні частини мови. 
66..  Дієслово як частина мови. Загальна характеристика і класифікація. 

77..  Граматична категорія часу і граматична категорія способу. Час як суттєва 

характеристика дієслова. Презенс як найбільш універсальна часова форма. Форми 

минулого і майбутнього часу.  

8. Індикатив, кон'юнктив, імператив. 

9. Імператив, його   значення   і форми. 

10. Іменник та його граматичні категорії. Загальна характеристика іменника як частини 

мови. Структурно-семантичні підкласи іменників. Граматичні категорії іменників: 

категорія числа, категорія відмінка. 

11. Прикметник. Загальна характеристика прикметника як частини мови. Класифікація 

прикметників. Граматичні категорії прикметника. Відносний характер категорії роду, 

числа, і відмінка. Ступені порівняння як специфічні категорії прикметника. 

12. Предмет синтаксису як науки про синтаксичну будову мови. Синтаксичне 

моделювання. Просте речення. 

 

 

Аналітичне читання 

 

Вимоги до лінгвостилістичного аналізу художнього тексту 

(роман, оповідання, драматичний твір, поетичний твір та ін.) 

 

І. Ідейно-тематичний рівень 

-   визначити жанр тексту, вказати ознаки жанру; 

-   визначити тему та ідею тексту; 

-   зробити стислий переказ; 

-   проаналізувати структуру тексту; 

-   визначити оповідні техніки, використані автором; 

-   визначити функції назви тексту. 

         Крім того, для поетичних творів: 

-  визначити всі параметри форми тексту (ритм, метр, строфи, рима). 

ІІ. Лексичний рівень 

- виділити тематичні групи слів, що є ключовими для тексту; 

- виявити та прокоментувати наявність таких лексичних одиниць як синоніми, 

антоніми, пароніми; 

- пояснити використання запозичень і іншомовних слів; 

- зазначити вживання фразеологізмів; 

- зазначити використання таких стилістичних прийомів як метафора, порівняння, 

синекдоха, метонімія, гіпербола та ін.; 

- прокоментувати використання власних назв. 

ІІІ. Морфологічний рівень 
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- зазначити особливості використання дієслів у тексті (час, спосіб, особа, число та 

ін.), що зумовлені авторською позицією; 

- прокоментувати наявність слів зі зменшувально-пестливим значенням;  

IV. Синтаксичний рівень 

- визначити особливості синтаксичної будови речень тексту; 

- прокоментувати вживання окличних, питальних, еліптичних речень; 

- зазначити наявність таких стилістичних фігур як синтаксичний повтор, паралелізм, 

риторичне питання та ін. 

Як висновок зазначити особливості стилю письменника в даному тексті. 

 

Структура контрольного завдання зі співбесіди 

1. Усна бесіда за запропонованою  розмовною темою. 

2. Усна бесіда за запропонованою розмовною темою. 

         3. Лінгвостилістична інтерпретація художнього тексту.. 
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Розділ 5 

 

        Вимоги та критерії контролю для абітурієнтів які поновлюються або  

переводяться, вступають для здобуття другої вищої освіти та паралельне навчання 

на факультет іноземних мов за спеціальностями: 014 Середня освіта, спеціалізацією 

014.02 Мова і література (німецька), 035 Філологія,  спеціалізацією 035.043 

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька на II, III та IV 

курси ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 

 

Загальна максимальна кількість балів, яку абітурієнт може отримати, 

становить 100 балів. У разі отримання абітурієнтом від 25 до 100 балів він може бути 

рекомендований до поновлення або переведення на відповідний освітній рівень. 

Прохідним є бал – 25. Відповідно до кількості отриманих балів складається рейтинг 

успішності, який є підставою для подальшого поновлення або переведення абітурієнтів на 

відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.  

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

МДУ 

За національною 

шкалою 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

100 - 90 відмінно Абітурієнт виконав всі завдання в повному обсязі, має 

системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог 

навчальних програм, аргументовано використовує їх 

для відповідей на запитання та для виконання 

практичних завдань. Абітурієнт уміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, 

приймати рішення, виявляти і відстоювати особисту 

позицію. Абітурієнт уміє вільно висловлюватись та 

вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та 

ефективно користуючись мовними та мовленнєвими 

засобами. 

89 – 50 добре Абітурієнт виконав всі завдання в повному обсязі, 

знає суттєві ознаки понять, явищ, зв`язки між ними, 

вміє пояснити основні закономірності, робить 

несуттєві граматичні та лексичні помилки, Володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням, класифікацією, порівнянням), вміє 

робити висновки, самостійно виправляти зроблені 

помилки. Відповідь абітурієнта повна, вірна, логічна, 

обґрунтована, але їй бракує повноти висловлювання. 

Абітурієнт уміє логічно висловитися у межах 

вивчених тем відповідно до навчальної ситуації, а 

також у зв’язку зі змістом прочитаного, почутого або 

побаченого, висловлюючи власне ставлення до 

предмета мовлення; уміє підтримувати бесіду, 

вживаючи короткі репліки. Абітурієнт в основному 

уміє у відповідності з комунікативним завданням 

використовувати лексичні одиниці і граматичні 

структури, не допускає фонематичних помилок. 

49 - 25 задовільно Абітурієнт виконав завдання, виявляє знання й 

розуміння основних положень навчального матеріалу, 

здатний з неточностями дати визначення понять, 
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сформулювати власну думку; відповіді правильні, але 

недостатньо грамотно оформлені. За допомогою 

викладача здатний аналізувати, узагальнювати, 

порівнювати, робити висновки, застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком. Але відповідь 

досить схематична, поверхова. Абітурієнт уміє в 

основному логічно розпочинати та підтримувати 

бесіду, при цьому використовуючи обмежений 

словниковий запас та елементарні граматичні 

структури. На запит співрозмовника дає елементарну 

оціночну інформацію, відображаючи власну точку 

зору. Абітурієнт уміє в основному логічно побудувати 

невеличке монологічне висловлювання та діалогічну 

взаємодію, допускаючи незначні  помилки при 

використанні лексичних одиниць. Всі звуки в потоці 

мовлення вимовляються правильно. 

24- 0 незадовільно Абітурієнт погано виконав завдання, при виконанні 

завдання було зроблено багато граматичних та 

лексичних  помилок. Має розрізнені уявлення про 

теоретичні та методичні засади організації навчально-

виховного процесу в ВНЗ; має труднощі при 

виконанні практичного завдання. Знання схематичні, 

мають неповний характер. Абітурієнт використовує в 

мовленні прості непоширені речення з опорою на 

зразок, має труднощі у вирішенні поставленого 

комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему, 

допускає фонематичні помилки. 
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